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Digitaal vergaderen 
In de vergadering wordt gesproken over het al dan niet fysiek of digitaal vergaderen. Een aantal 
leden heeft twijfel bij digitaal vergaderen en dient hierover een motie in. Het bestuur gaat met het 
signaal aan de slag.  
 

Jaarverslag/jaarrekening 
Het Ledenparlement stelt de jaarrekening vast en verleent het Algemeen Bestuur décharge.  
 

Begroting 2021-2023 
Er wordt in de vergadering gesproken over de begroting 2021-2023. Het Ledenparlement stemt in 
met de financiële kaders en uitgangspunten voor deze begroting. Het bestuur zegt daarnaast toe bij 
de volgende begroting meer inzicht te geven in de kosten van activiteiten van de afdelingen en 
sectoren. 
 

Verbeterprogramma Toekomstvast 
Het Ledenparlement bespreekt Toekomstvast: het verbeterprogramma voor de werkorganisatie. In 
dit programma komen naast de uitvoering van het bezuinigingsplan Focus & Verbinding ook allerlei 
andere lijnen samen. Zoals het ledenplan, de jongerenstrategie en Stofkam. Hieruit volgen meerdere 
mogelijkheden, die in het najaar aan het Ledenparlement worden voorgelegd. De programma’s 
worden zoveel mogelijk door eigen medewerkers uitgevoerd. Het Ledenparlement gaat akkoord met 
het vormen van een bestemmingsreserve voor het verbeterprogramma.  
 

Investering in gastlessen 
De Stuurgroep Beroepsonderwijs wil voor de periode 2020-2023 een extra investering doen in 
gastlessen op het mbo. Dit voorstel zou ondersteund worden met een tussentijdse evaluatie van het 
project Beroepsonderwijs, vakmanschap en gastlessen. Maar die evaluatie kon door de coronacrisis 
niet plaatsvinden. Ook is het de vraag of het project door de coronacrisis wel exact op dezelfde 
manier door kan gaan. De stuurgroep wil toch graag aan de slag met realisatie van het projectdoel 
om weer volop gastlessen te geven in het mbo. Om verdere vertraging te voorkomen vraagt de 
stuurgroep voor de komende 3 jaar daarom een aanvullende investering. Het Ledenparlement gaat 
hiermee akkoord. 
 

Vakbondswerk Mediapark 
In 2018 is op het Mediapark begonnen met de campagne Achter de schermen vandaan!. Dit heeft 
veel resultaat gehad, en veel los gemaakt over bijvoorbeeld politieke druk en zeker werk. Het 
Ledenparlement stemt ermee in om geld te reserveren om de inzet op het Mediapark te 
verduurzamen. Het vakbondshuis Hilversum wordt betrokken bij dit project.  
 
 


